
Mesmo modesta, Bienal de Veneza atrai 77 países 
Kelly Crow 
 
A Bienal de Veneza, que abre as portas para o público neste domingo, ocorre num momento 
agitado no mundo da arte contemporânea. A fraqueza da economia mundial ajudou a derrubar 
os preços de obras contemporâneas no fim do ano passado e exacerbou uma retração do 
patrocínio das artes em âmbito mundial. O resultado é uma bienal mais modesta que a de dois 
anos atrás, embora a concorrência pela atenção continue intensa. No início de outubro, os 
organizadores da Bienal informaram que havia 92 países interessados em participar, mas o 
número acabou reduzido para 77 mesmo assim, um recorde. 
 
Entre os ausentes está a Índia, que preferiu promover quatro artistas nacionais que já estão 
expondo em outras coletivas. A França está oferecendo uma recepção com coquetel na 
inauguração, em vez de um lauto banquete, e a Espanha informou que "sabia que não 
adiantaria pedir mais" do que os mesmos € 800 mil alocados para a Bienal anterior, segundo o 
representante Enrique Juncosa a verba foi de € 1,3 milhão 2005. A Rússia, por seu lado, 
informa que ainda precisa de € 50 mil para cobrir o orçamento de € 700 mil de seu pavilhão. 
No Palazzo Michiel dal Brusa, Islândia e Cingapura pedem às mães de seus artistas que 
preparem a ceia de sexta-feira respectivamente, sopa islandesa de peixe e sopa de wonton. 
 
A Bienal é a Olimpíada da arte contemporânea uma tradição secular em que os países enviam 
seus melhores artistas para expor em diversos pavilhões e palazzos espalhados pela cidade. 
 
Em vez de concorrer por medalhas, os artistas disputam o reconhecimento mundial no campo 
das artes. Há muita coisa em jogo: o dinamarquês Olafur Eliasson e o carioca Ernesto Neto 
estão entre os artistas surgidos na Bienal de Veneza que ganharam fama mundial. E o campo 
continua bem aberto. Um artista pouco conhecido de um país pequeno como Holanda ou Chile 
pode sair da Bienal com tantos elogios quanto um artista americano badalado. É uma 
competição que atrai colecionadores e curadores, sempre em busca do "próximo grande 
sucesso". 
 
O evento já demonstrou sua popularidade: espera-se que quase 400 mil pessoas visitem a 
Bienal até seu término, em 22 de novembro - mais ou menos o mesmo número de visitantes 
de há dois anos. 
 
Paolo Baratta, presidente da Bienal, diz que começou a se preparar para a retração financeira 
no ano passado, pedindo a grandes artistas da parte coletiva da Bienal, "Fazendo Mundos", 
que ajudassem com as despesas de remessa e instalação de suas obras. Baratta também 
elevou o preço da entrada de € 15 para € 18. Essas medidas lhe permitiram usar uma parte 
maior de seu orçamento de € 7,5 milhões para pagar os custos com os artistas mais jovens. 
 
Os países participantes afirmam que prefeririam reduzir bem a sua presença a sair por 
completo, e uma visita aos dois locais de exposição principais mostra o porquê. Há uns 30 
pequenos prédios, nos mais diversos estilos arquitetônicos, bem próximos um do outro dentro 
do Giardini, um parque da era napoleônica na margem leste da cidade. E os países que já têm 
ali seus próprios locais de exposição não querem entregá-los a nenhum outro país.  
 
Desde 1895, época áurea das feiras mundiais, Veneza convidou países poderosos a construir 
prédios na cidade para exposições de arte, e os que aceitaram tentaram evocar a estética 
preferida de cada um: o pavilhão americano é neoclássico, o pavilhão russo é barroco, cor de 
pêssego, e o pavilhão nórdico é moderno e sem adornos. Mais de dez outros países que 
chegaram depois, como a China, ganharam espaço no Arsenale, uma grande área de 
armazenamento nas proximidades; os demais precisam alugar palazzos em outras partes da 
cidade. 
 
A concorrência informal pelo melhor pavilhão pode ser feroz. Os Emirados Árabes Unidos, 
novatos na Bienal, estão emprestando aos visitantes áudio-guias que fazem referências 
irônicas a Bob Dylan e à artista pop Lady Gaga, além de falar da fotógrafa Lamya Gargash, de 
Dubai. O pavilhão russo acrescentou um quiosque, para que os visitantes possam ler em 



quatro línguas os títulos irônicos de Pavel Pepperstein para suas paisagens urbanas 
fantasiosas.  
 
"Basicamente, é uma aldeia artificial onde cada um quer cultivar a maior abóbora", diz o 
artista e curador dinamarquês Michael Elmgreen, que mora em Londres. Elmgreen e seu 
colaborador Ingar Dragset, de Berlim, montaram uma única exposição, "Os colecionadores", 
abrangendo dois pavilhões adjacentes, para Dinamarca, Suécia, Noruega e Finlândia. A 
proposta vencedora desses curadores transformou os dois pavilhões em "lares" para 
colecionadores de arte imaginários, incluindo falsas sinetas nas portas, caixas de correio e 
atores contratados para simular corretores imobiliários.  
 
Muitos artistas deste ano buscaram trabalhar com o tema da Bienal, "Fazendo Mundos", 
abordando questões como globalização, economia e memória cultural. Fang Lijun colocou uma 
fileira de 40 homenzinhos dourados, do tamanho de um dedo mindinho, embaixo dos barris de 
petróleo que dominam o pavilhão chinês. Tal como o minério de ferro no fundo de uma mina, 
essa dura representação da humanidade feita pelo artista tem seu brilho, mas também sua 
pungência. 
 
Além de exibir obras de arte, a Bienal também serve como vitrine para autoridades 
governamentais e conselhos de arte, que em geral escolhem os representantes artísticos de 
seus países. Durante as cerimônias de abertura no fim de semana, pode-se esperar a presença 
de pessoas as mais variadas desde a rainha Sônia da Noruega até embaixadores e ministros 
culturais de Hong Kong à Austrália. O pavilhão americano, que mostra o escultor conceitual 
Bruce Nauman, convidou o casal Clinton e o casal Obama, mas continua esperando resposta, 
diz o representante Carlos Basualdo.  
 
Pelo menos 44 outras fundações e colecionadores particulares também estão exibindo durante 
a Bienal, com destaque para o recém-aberto espaço artístico de François Pinault, a Punta della 
Dogana, que se projeta no Gran Canale na frente da Praça São Marcos. Essa coleção inclui 
obras de Jake e Dinos Chapman, Paul McCarthy e do novato Matthew Day Jackson.  
 
À beira do Canal, desfrutando do local mais prestigioso, vê-se uma escultura de Charles Ray, 
mostrando um garoto que lembra Huckleberry Finn agarrando um sapo. O curador Francesco 
Bonami diz que Pinault, o magnata do conglomerado francês PPR que é proprietário da casa de 
leilões Christie´s, diz que não fez uma grande concorrência para essa obra. "Ele pediu." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5, 6 e 7 jun. 2009, Empresas & Tecnologia, p. B3. 


